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25.4.2022 

  "כרטיס גירוד וירטואלי"תקנון 

 

 תקופת המבצע .1

 HOT mobile"תקופת המבצע"(. חברת   )להלן 25.4.2022-31.5.2022בין התאריכים המבצע תקף  .1.1

המבצע בכל עת תנאי את ו/או לשנות ׁ)להלן: "החברה"( רשאית להאריך ו/או לקצר ו/או לעצור 

 ובשיקול דעתה הבלעדי.

 זכאות .2

כולל טעינת )לא  וירטואלית בלבדטעינה  שישדרג את הטעינה במנוי שברשותו ויטען Paid-rePמנוי  .2.1

 .הכרטיס המזכה"(")להלן:  ₪ 79וואוצ'ר פיזי( של כרטיס בשווי 

 עיקרי המבצע .3

. לינק ההמכיל SMSיקבל הודעת של כרטיס מזכה,  וירטואלית שיבצע טעינה Pre-Paidמנוי  .3.1

יזכה , בגירוד הכרטיס. "כרטיס גירוד וירטואלי" ובועמוד אינטרנטי ל, יועבר ללינקבכניסת המנוי 

". בסיום, יקבל המנוי הודעה המיידעת כל גירוד זוכהבשיטת " ,אישית וחד פעמית הטבההמנוי ב

 על המוצר הזוכה )להלן "הודעת הזכיה"(. 

 להלן רשימת ההטבות:

לשיחות בינ"ל )להלן: הטבת שיחות בינ"ל(. קבלת ההטבה כפופה לחיוג ₪  10הטבת  -

 30בתוקף למשך ו קבלת הודעת הזכיהשעות מ 48 -כתעודכן בלבד. ההטבה  017באמצעות 

 .ימים מיום טעינת ההטבה

 הזכיה קבלת הודעתמשעות  48 -תעודכן כההטבה גלישה סלולרית בישראל.  10GBהטבת  -

 .ימים מיום טעינת ההטבה 30בתוקף למשך ו

 קבלת הודעת הזכיהמשעות  48 -תעודכן כההטבה גלישה סלולרית בישראל.  50GBהטבת  -

 .ימים מיום טעינת ההטבה 30בתוקף למשך ו

 שעות מקבלת הודעת הזכיה 48 -תעודכן כגלישה סלולרית בישראל. ההטבה  100GBהטבת  -

 .טעינת ההטבה ימים מיום 30בתוקף למשך ו

! +NEXT TVטלוויזיה השירות הטבה המקנה למנוי את  – +NEXT TVהטבת חיבור לשירותי  -

עצומה עם סדרות,  VODהכולל עשרות ערוצים מובילים )ספורט, ילדים, מוזיקה ועוד( ספריית 

שיכיל את פרטי  SMSההטבה תישלח למנוי באמצעות . 1וכן ערוצי ספורט  HBOתכני סרטים, 

 ימי עסקים מקבלת הודעת הזכיה. 3הכניסה לשירות, עד 

זהה לכרטיס המזכה  של כרטיסנוספת ההטבה מקנה טעינה  -הטבת כרטיס נוסף במתנה  -

 .קבלת הודעת הזכיהמימים  30 -ההטבה תעודכן כשהטעין המנוי, במתנה.  
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 דגשים והערות .4

מגורם ו/או קיבל את המסרון מסרון . מנוי שלא קיבל ואינה ניתנת להעברהאישית הינה ה ההטב .4.1

יגרד לא יהנה מהטבה כלשהי ולא יהיה זכאי להחזר ו/או הטבה חלופית כלשהי אף אם  –שלישי 

 ההטבה הינה חד פעמית. כמו כן,  .את כרטיס הגירוד הוירטואלי

מנוי שביצע טעינה של הכרטיס המזכה. בלבד " וירטואלית"טעינה למנויים שביצעו ההטבה תינתן  .4.2

פיזית )באמצעות וואוצ'ר( של כרטיס מזכה, לא יהיה זכאי לזיכוי ו/או החזר כלשהו ו/או הטבה 

 חלופית.

המועד הקובע הינו זמן בהתאם לזמנים המפורטים תחת "עיקרי המבצע". תתבצע ההטבות טעינת  .4.3

 .קבלת הודעת הזכיה

מתוך רשימת ההטבות שפורטו לעיל ובלבד יובהר כי מנוי שזכה בהטבה, יוכל לבחור הטבה אחרת  .4.4

 .שלא בוצע שימוש בהטבה שקיבל

מנוי שיחייג באמצעות מפעיל  בלבד. 017כפופה לחיוג המנוי באמצעות הטבת שיחות לחו"ל קבלת  .4.5

לצורך מימוש הטבת שיחות בינ"ל, לא יהנה מההטבה ולא יהיה זכאי לזיכוי ו/או  017בינ"ל שאינו 

מנוי בהתאם עם סיום מכסת הדקות הכלולה בהטבה, יחויב ה .חלופיתהחזר כלשהו ו/או הטבה 

 .www.hotmobile.co.ilבכתובת  HOT mobile, כמפורט באתר 017 למחירון פריפייד
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